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Besøg biotopen Nåleskov
Lær om de nøgenfrøede planter og om frøspredning. Få nogle triks til at kende nåletræerne fra
hinanden og lær noget om, hvilke vilkår nåletræerne skaber for skovens øvrige planter.
Man deler træer i to hovedgrupper: nåletræer
og løvtræer. Ca. 12 % af Danmark er dækket af
skove og heraf udgør nåleskovene ca.50 % af alle
skovområder.
Alle danske skove af nåletræer er plantede og
bevoksningen er derfor meget ensartet. Alle vores
mest anvendete nåletræsarter som Rødgran, Sitkagran, Ædelgran og Douglasgran er oprindelig importeret til Danmark og er anvendt i skovbruget.
Rødgranen som er det mest udbredte grantræ er et
skyggetræ, som ikke lader lys trænge igennem til
skovbunden. På morbunden, som med tiden udvikler sig bl.a ved hjælp af de mange grannåle, der
falder af, vil mossen hurtigt dominere skovbunden..
Træerne deler vi ofte i to grupper: De løvfældende,
som taber bladene om efteråret og nåletræerne,
som med en enkelt undtagelse (Lærk) beholder
hovedparten af nålene om vinteren.

med vinden. Frugten med frøene er kogler eller
bæragtige kogler. Blomsten er ufuldstændig. De
nøgenfrøede planter er vedplanter (træer og buske)
med rod, stængel og nåleformede eller skælformede blade. Eksempelvis gran, fyr, taks, ene og
cypres.
Blomstring
Nåletræer er enbo. Det vil sige, at der er både hanblomster og hunblomster på den samme plante
Hanblomsterne er korte, tykke rakler med meget
pollen og falder af efter blomstring. Hunblomsterne danner kogler.
Granfamilien har alle nåleformede blade.
De forskellige granarter ligner hinanden meget,
men der er nogle ”triks”, når man skal bestemme
et grantræ:
Nålenes placering:
Sidder nålene i krans – enkeltvis rundt om skuddet: Gran
Sidder nålene i knipper – nålene sidder to eller
flere sammen i bundter: Fyr eller Lærk

Nåletræer omfatter træer og mindre buske med
nåleformede blade. De kaldes de nøgenfrøede. De
er meget gamle planter, der har vokset på jorden i
millioner af år.

Kogletype:
Er koglen ægformet, men ikke træagtig: Lærk
Er koglen ægformet og træagtig: Fyr
Er koglen aflang og hængende: Rød- Sitka- eller
Douglasgran
Er koglen aflang og opretstående: Kæmpe-, Normanns-, Sølvgran eller Almindelig Ædelgran.

Nøgenfrøede
De nøgenfrøede planter danner ikke en lukket
frugt om frøet. Frøet er altså nøgent og spredes let

For at bestemme arten endeligt, kan man f.eks.
måle koglens længde.
Eller brug www.danmarksflora.dk
Er du i tvivl om, om du har fundet Rød- Sitka- eller
Douglasgran, kan du se forveklingsmulighederne
på Danmarks Flora. Gå ind på f.eks. Douglasgran
og klik på ”forveksling” på menulinien i bunden.
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Opgave 1: Hvilke nåletræer – eller buske har følgende kogler
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Opgave 2: Tegn forskellige nåletræer i silhuet.
Gengiv grenenes placering på træstammen.
Nogle sidder hele vejen ned ad stammen – andre sidder først langt oppe på stammen.
Nogle sidder i krans rundt om stammen, andre sidder spredt på stammen.
Hvordan er koglerne placeret?
__________________________________________________________________________________
Lav detaljetegning, hvor man tydeligt kan se nålenes placering.
Skriv navn på, hvis du kender det.
__________________________________________________________________________________
Skær en enkelt nål over med en skarp kniv
Tegn tværsnittet
(grannåle er fladtrykte eller trekantede – fyrrenåle er runde) __________________________________
Enkelte nåletræer taber deres nåle om efteråret, de øvrige taber nåle, der har siddet nogle år.
Kan du regne ud hvilke nåletræer, der taber nålene om efteråret?
__________________________________________________________________________________
Sammenlign nålene fra nåletræer, der taber nålene og andre, der ikke gør.
Er der forskel på tykkelsen og overfladen på de enkelte nåle?
__________________________________________________________________________________
Tag en lup og se godt på nålenes underside.
Hvordan beskyttes spalteåbninger mod udtørring?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Opgave 3: Sammenlign træstammerne.
Mærk på dem, hvordan er de forskellige?
__________________________________________________________________________________
Fyrretræets bark skaller hele tiden lidt af.
__________________________________________________________________________________
Fyrretræets bark har forskellig farve for neden på stammen og længere oppe.
Beskriv eller tegn forskellige barktyper
__________________________________________________________________________________
Find træstammer med harpiks.
Hvad er harpiks?
__________________________________________________________________________________
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Opgave 4: Formering
Find han- og hunblomst på træet. Disse kan kun findes om foråret.
Hvor er de placeret på skuddet?
__________________________________________________________________________________
Når hunblomsten er blevet bestøvet, dannes de nye kogler. Det kan vare et eller to år inden koglerne er
færdigtudviklede.
Pollen
Pollen dannes i hanblomsterne.
Pollen fra nåletræer er støvkorn i luftsække, der som en ballon føres vidt omkring.
Der dannes umådelige mængder pollen, der som gult støv spredes i de øvre luftlag. Det er som et gult,
svovllignede pulver. Man kalder det svovlregn. Det kan hen på foråret farve søer og vandet ved kysterne
gult. Det gule støv kan føres flere hundrede kilometer væk. Pollen fra de svenske skove kan farve vandet
ved de danske kyster gult.
Opgave 5: Saml så mange forskellige kogler som muligt.
Saml kogler der er faldet ned og undersøg hvor frøene er.
Tegn og beskriv frøene.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Hvordan spredes frøene?
__________________________________________________________________________________
Dyr hjælper med spredning af frø fra kogler.
Hvilke dyr tror du lever af frøene?
__________________________________________________________________________________
Sammenlign grankogler der er blevet ædt af mus, egern og spætter
Tegn eller beskriv de forskellige kogler, der er blevet ædt af.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tag nogle grankogler med tilbage til skolen.
Læg dem tørt og iagttag, hvad der sker efter et stykke tid.
Sidst på vinteren eller i det tidlige forår kan man på tørre dage være heldig og høre knitrende lyde fra
fyrretræer, der åbner sig og spreder frøene.
Hvordan kan frøet føres med vinden til nye voksesteder?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Opgave 6: Lys og planter i skovbunden
Hvor meget lys kommer der ned i skovbunden, brug evt. en lysmåler fra et gammelt fotoapparat eller et
luxometer
Skovbunden under nåletræerne.
Sammenlign et område med fyrretræer og grantræer og lærketræer
Hvorfor ser skovbunden forskellig ud?
__________________________________________________________________________________
Hvilke planter finder man under de forskellige nåletræer?
__________________________________________________________________________________
Mål skovbundens surhedsgrad – PH værdi
Hvilken betydning har jordbundens surhed for de planter man finder her?
__________________________________________________________________________________
Gør et fund i skovbunden.
I skovbunden under nåletræer kan man finde gamle nåle, der har ligget der i lang tid. Nålene tager lang
tid om at blive formuldet og de ligger i et tæt lag, der kan danne en fjedrende skovbund. Her er mosser
og er man heldig kan man finde en af de ret sjældne urter Linnea eller Vintergrøn og måske orkideerne
Knærod og Hjertebladet Fliglæbe.
I en lys fyrreskov på tør og sandet bund kan man finde Hedelyng, Blåbær, Tyttebær, og nøjsomme græsarter. Her er også et godt sted at finde svampe om efteråret.
Anvendelse af gran og fyr.
Der findes olie i fyrrenåle, der udvindes til fyrrenåleolie, som bruges i kosmetikindustrien.
Fyrretræ er stærkere end grantræ og det bruges til byggeri.
Der kan laves snaps af de friske grønne fyrrekogler
Harpiks kan bruges til terpentin, fernis og tjære.
Desuden anvendes Bjergfyr for at forhindre sandflugt i klitterne.
Lærketræ har egen beskyttelse mod rådsvampe og bruges til byggeri og hegn.
Rødgran og forskellige ædelgraner bruges til juletræer, møbler og byggeri.
Grantræets alder
Grenene på grantræerne vokser i krans. Der dannes en ny krans hvert år, undtagen de første 2 år. Når du
finder et grantræ skal du tælle kransene og lægge 2 til. Har træet 7 kranse, er det altså 9 år.
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